مختصری از زندگینامه شهید باقر هاشمی
شهید باقر هاشمی فرزند میرزا در سال  3131در شهر آباده طشك در خانواده ای مذهبی و متدين پا بــــه
عرصه حیات گذاشت .شهید باقر هاشمی بعد از پشت سر گذاشتن دوران كودكی در سال  3131پا بـه دبستان
هجرت گذاشت در دبستان شاگرد بسیار خوب و زرنگی بود و توانست دبستان را با موفقیت تمام كند و به مدرسه
راهنمايی ابن سینا برود  .در مدرسه راهنمايی هم با تالش و پشتكار درس خواند و بـا معدل خیلی خوبی
وارد دبیرستان آيت اهلل طالقانی شد در اين دوره هم تا كالس سوم دبیرستان درس خواند .ايشان در حین
تحصیل و داوطلبانه و با عالقه فرمان رهبر را لبیك گفتند و به جبهه رفتند .وی از نظر ويژگیهای اخالقی در
خانواده خود بسیار مهربان و خیلی عالقه بــه مجامع مذهبی داشت و در بین فامیل و دوستان و همكالسان
به خوش خلقی معروف بود .مادر شهید می گويد  :باقر بــــا من بسیار مهربان و خوب بود .تمام اقوام می
گفتند ما نمی توانیم از باقر دل بكنیم چون بـــــا اطرافیان رفت و آمد خوبی داشت .شهید باقر هاشمی
قبل از انقالب در جلسات مذهبی شركت می كرد و اگر احیاناً شخص كم اطالعی از اسالم را می يافت آن را
راهنمايی می كرد .در تاريخ  3133/33/33برای اولین بار به جبهه اعزام شد و برای دومین بار هم در تاريخ

 3131/3/33از طريق بسیج به جبهه اعزام شد .در عملیات والفجر  3بـــه عنوان آر .پی .جی زن به دفاع از
میهن اسالمی پرداخت و در همین عملیات در منطقه شرهانی در تـاريخ  3131/1/13به درجه رفیع شهادت
نائل شد و پیكر پاك و مقدس اين شهید گرانقدر را در گلزار شهدای آبـاده طشك به خاك سپردند .يكی از
همراهان شهید نقل می كند :باقر عالقه زيادی به گشت زدن در خـط مقدم داشت .باقر به ما می گفت شما
بخوابید و من در سنگر بیدارم و از سنگر حفاظت می كنم خاطره ای مــادر شهید نقل می كند :وقتی باقر
می خواست به جبهه برود سعی كردم مانع او شوم گفت همانطوری كـــه ابراهیم اسماعیل را قربانی كرد
شما نیز مرا در راه خدا قربانی كنید .
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